Kurumsal Yönetim
Yönetimimiz, dönem içerisinde şirket idaresine; şirketimizin mevzuat ile belirlenmiş olan
Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum seviyesinin belirlenmesi amacıyla SPK tarafından
yetki verilmiş olan Kurumsal Yönetim Derecelendirme şirketleri ile temasa geçmesi ve
alacağı teklifleri değerlendirerek sözleşme imzalaması görevini vermiştir.
Kurumsal Yönetim Derecelendirme Uyum seviyesi şirketlerin Pay ve Menfaat
Sahiplerine verdikleri önemi, kamuyu zamanında ve doğru aydınlatma faaliyetleri ile
Yönetim Kurulunun faaliyetlerinin kredibilitesi hakkında bağımsız ve uzman bir görüşü
ortaya koyarken sermayedarlara, resmi kurumlara ve kamuya karşı da şirketimizin
imajını olumlu yönde etkileyecektir. Alınacak derecelendirme notu ile şirketimiz
sektöründe ilk ve tek olmayı hedeflemektedir. Şirketimizin 2014 yılı içinde
gerçekleştirdiği faaliyetleri de içeren Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Raporumuzun
revize hali Kamuyu Aydınlatma Platformunda (KAP) yayınlanacaktır.
Tesis Bilgileri
Üretim tesislerimize ait mevcut kapasitelerimiz aşağıdaki tabloda belirtilmektedir.
Tesis
Camyünü (Tarsus)

Toplam Alan

Kapalı Alan

55.000 Ton/Yıl
131.725 m2

36.761 m2
160.000 m3/Yıl

Foamboard (Tarsus)
Taşyünü (Gebze)

Kapasite

61.291 m2

29.394 m2

75.000 Ton/Yıl
560.000 m3/Yıl

XPS (Gebkim)
6.000 Ton/Yıl
EPS (Gebkim)

86.065 m2

19.633 m2
4.000.000 m2/Yıl

Tekiz Panel (Gebkim)
3.000.000 m2/Yıl
Tekiz Trapez (Gebkim)
4.000 Ton/Yıl

Kauçuk (Eskişehir)
20.000 m2

7.680 m2
700 Ton/Yıl

Polietilen (Eskişehir)

Üretim Bilgileri
2014 yılı ilk 9 aya ait üretim bilgilerimiz aşağıdaki tabloda belirtilmektedir.
Üretim Miktarı

Tesis

Birim

65.743

Ton

10.731

Ton

2.225.266

m2

Mineral Yünler

Plastikler
Tekiz Panel

Bu dönemde net satış hasılatımızda ve faaliyet karımızda, 2013 yılının aynı dönemine
kıyasla sırasıyla % 8 ve % 21,9 büyüme gerçekleşmiştir.
2014 yılı 9 aylık dönemdeki mamül satışlarımıza ait bilgiler aşağıdaki tabloda
belirtilmiştir.
Net Satışlar
Yurt İçi

220.005.756 TL

İhracat

52.224.350 TL

Diğer

10.100.690 TL

Brüt Satışlar

282.330.796 TL

İskonto ve İadeler (-)

(14.232.564 TL)

Net Satışlar

268.098.232 TL

Personel Sayısı
2014 yılı Eylül sonu itibari ile şirketimizde çalışan kadrolu personel sayımız 437 kişidir.
Personellerin çalışma yerlerine göre dağılımını gösteren bilgiler aşağıdaki tabloda
mevcuttur.
Lokasyon

Beyaz Yaka

Mavi Yaka

Genel Müdürlük

83

0

Gebkim

22

63

Dilovası

29

62

Tarsus

36

96

Eskişehir

9

12

Bölge Müdürlükleri

25

0

204

233

Toplam

Buna ek olarak büyük çoğunluğu tesislerde olmak üzere taşeron işçilerde istihdam
edilmektedir.
Enerji Verimliliği
Ülkemiz ve çevre ülkelerde yalıtım sektörünün güvenilir lideri olarak, yalıtım ve enerji
tasarrufu bilincini yaymak, insanın yalıtım konforundan azami faydalanmasını temin
etmek ve böylece çevreyi korumak şirketimizin ana gayesidirdir.
Şirketimizin Yönetim Sistemleri anlayışı; iş sağlığı ve güvenliğinden ödün vermeksizin
tüm faaliyetlerimizde, müşterilerimizin talep ve beklentilerini uluslararası standartlara
uygun olarak zamanında karşılamak, çevreyi korumak, enerji verimliliğini sürdürmek,
sorumlu olduğumuz tüm yasal ve diğer gereklilikleri duyarlılıkla yerine getirmektir.
İzocam olarak, çevre ve enerjinin korunmasını yaşamsal öncelikte görmekteyiz.
Ürünlerimizin çevreye olan katkısının yanında, hedefimiz, ürün ve hizmetimizin
oluşumunda ve kullanımında ortaya çıkan kirliliği önlemek ve enerji tüketimini asgari
seviyeye indirmektir. Hedefimize ulaşmak için tüm faaliyetlerimizde sürekli iyileştirme
ve geliştirme programları yürütmekteyiz. Hedeflerimiz doğrultusunda çevre ve enerji
dostu ürünleri ve hizmetleri satın almakta ve sistemin iyileştirilmesine yönelik
tasarımları desteklemekteyiz.

Mevcut tüm birimlerimizde ve yatırımlarımızda, iş sağlığı ve güvenliği performansının
belirlenmesi için risklerimizi tanımlamakta, periyodik kontrolleri yaptırmakta ve gerekli
tüm önlemleri alarak, sistemin sürekli iyileştirilmesini sağlamaktayız.
Kalite, Çevre, Enerji ve İş Sağlığı Güvenliği bilincinin her seviyede yerleşmesi ve
yürütülmesine yönelik personelimize gerekli eğitimi vermekteyiz.
Bu politika çerçevesinde;
 Ulusal ve uluslararası ürün standartlarına uygun üretim yapılacaktır.
 Kaliteyi yükseltici öneriler ve araştırma geliştirme faaliyetleri teşvik edilecektir.
 Kalite, Çevre, Enerji ve İSG Yönetim Sistemlerinde sürekli iyileştirme odaklı
olarak hedefler ve sonuçları sürekli gözden geçirilecektir.
 Ürün ve hizmetlerimizde ortaya çıkan kirlilik ve enerji tüketimi minimum
seviyede tutulacaktır.
 Tedarikçi ve müşterilerimizin çevreye olan duyarlılığının arttırılması sağlanacak
ve bu alandaki çalışmalara destek olunacaktır.
 Risk yaratan durum ve davranışlar, etkilerini en aza indirecek uygun bilimsel ve
teknolojik önlemler alınarak kontrol altında tutulacaktır.
 Yalıtım ve enerji tasarrufu bilincini yaymak için İYEM, İZOdemi eğitimleri ve
sosyal sorumluluk projelerimiz ile toplum ve sektöre hizmetlerimiz bir şirket
kültürü olarak sürdürülecektir.
 İzocam olarak; Kalite, Çevre, Enerji ve İş Sağlığı Güvenliği konularında sorumlu
olduğumuz, tüm yasal gerekliliklere ve şartlara uyulacaktır.
Şirketimizde Enerji Yönetim Sistemleri ISO 50001 standardı çalışmaları da 2014 yılı
içinde tamamlanarak, 2014 yılı sonunda belgelendirme işlemi gerçekleştirilecektir.
Şirketimizde devam eden ISO 14064 Sera Gazı İzleme ve Doğrulama ve EPD
Çevresel Ürün Beyanı
çalışmalarının da 2015 yılı içinde tamamlanması
hedeflenmektedir.
Risk Yönetimi
Yönetim Kurulu, menfaaat sahiplerini etkileyebilecek olan risklerin etkilerini en aza
indirebilmek amacı ile operasyonel faaliyetler ve bilgi sistemleri süreçlerini içerecek
sekilde iç kontrol sistemlerinin etkinliğini koruyabilmek ve gözetmek amacıyla Riskin
Erken Tespiti Komitesi’ni olusturmustur.
Sirket risklerinin takibini yapabilmek amacı ile Risk Yönetim Tablosu olusturmustur.
Kritik süreçlere ait analizler tamamlanmıstır. Buna ek olarak sirket içerisinde
farkındalığın arttırılması ve kullanıcılara yol gösterici olması amacı ile risk yönetim
sürecinin etkinliğini sağlayan iç kontrol faaliyetlerinin de bulunduğu İzocam İç Kontrol
Sistemi Referans Kitabı hazırlanmıstır.

Ayrıca sirket bünyesinde Riskin Erken Tespiti Çalısma Grubu olusturulmus, düzenli
aralıklar ile toplantılar yapılarak mevcut ve muhtemel riskler gözden geçirilerek gerekli
aksiyonların alınması için planlama yapılmaktadır. Yapılan toplantılara ait notlar Riskin
Erken Tespiti Komitesi üyeleri ile paylasılmakta ve ayrıca toplantı tutanağı
düzenlenerek kayıt altına alınmaktadır. 2014 Eylül sonu itibari ile Riskin Erken Tespiti
Komitesi üç toplantı gerçekleştirmiştir.
Diğer Önemli Faaliyet ve Gelişmeler
Tarsus Camyünü işletmemizin mamul ambarında 14 Ağustos 2014 tarihinde meydana
gelen yangın ile alakalı yasal formaliteler tamamlanmış ve enkaz kaldırma işlemlerine
başlanmıştır. Yapılan tespitlerimize göre yangın sebebiyle oluşan hasarların işlerimizin
normal akışını değiştirmediği ve sigorta şirketlerinden alınacak hasar bedellerinin mali
tablolarımızı etkilemeyeceği anlaşılmaktadır. Hali hazırda enkaz kaldırma çalışmaları
sona ermiş yangın sebebi ile hasar gören kapalı alanların inşaasına devam
edilmektedir.

